
 
 

 
 

 
Til korpsene i Rogaland 
        
 

Søk om støtte til Sommerspill 
 
I sommer må aktiviteter skje så lokalt som mulig. Regionstyret i NMF Rogaland har 
derfor satt av midler for å stimulere til musikalsk aktivitet før sesongstart.  
 
Mål 
Regionstyret ønsker å stimulere til musikalsk aktivitet før sesongstart og til 
samarbeid mellom korps i nærområdene.  
 
Kriterier 

• Aktiviteten skal skje før skolestart.  

• Søknader som viser til samarbeid med andre vil bli prioritert. 

• Midlene er i hovedsak tenkt til å stimulere til musikalsk utvikling og 
aktivitet. 

 
Forslag 
- Samarbeid med nabokorpsene. Del musikantene inn i aldersbestemte korps.  
- Benytt anledningen til samarbeid mellom voksenkorps og skolekorps. 
- Benytt anledningen til å møte nye lærekrefter. 
- Gå sammen med nabokorpsene og inviter instruktører til gruppeøvinger.  
- Gjør en avtale med en lokal artist og øv inn repertoar til en felles konsert i 
nærområdet. 
- Rekruttering - Inviter elever som skal starte i 3. og 4. klasse til instrumentprøving 
og øvelser. (Husk plan for rengjøring av instrument). 
- Avslutt Sommerspill med en konsert i nærområdet 
 
Smittevernhensyn 
Per dags dato er det følgende kriterier som gjelder: 

• Inntil 50 musikanter med 1 meters avstand 

• Hygienetiltak beskrevet i Smittevernveileder for musikkøvelser og 
Avklaringer for korps og drill 

• Gjør dere kjent med Folkehelseinstituttets råd for arrangementer, 
samlinger og sommeraktiviteter (Bla ned for å finne kapittelet om 
«Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet») 

 
Søknad 
Dere søker ved å fylle ut søknadsskjemaet dere finner her:  
STØTTE TIL SOMMERSPILL 
Korps som samarbeider sender kun en søknad.  
Søknadsfrist er onsdag 10. juni kl. 13.00.  
Søknadene vil bli behandlet i regionstyret samme kveld.  
 
Kontaktinformasjon 
Ønsker dere å få tips om instruktører eller dere mangler kontaktinformasjon til 
korpsene i deres nærområde/distrikt? Kontakt administrasjonen på epost 
rogaland@musikkorps.no eller tlf. 982 411 61. 

https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2020/05/Avklaringer-korps-og-drill-pr-1.-mai.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1
https://forms.gle/WYtYqRsePktD9ajHA
mailto:rogaland@musikkorps.no

